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Zmiany na europejskim rynku dostaw taboru
samochodowego do przewozów towarowych
Jarosław Brach*

Wstęp
Obecnie zachodzą dość poważne, wręcz rewolucyjne zmiany zasad funkcjonowania rynku pojazdów użytkowych. Nowe zasady są wprowadzane przede wszystkim
w krajach najbardziej rozwiniętych, czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Ameryki Północnej. Są one rezultatem zmierzania tego rynku do postępu i rozwoju, będących następstwem czwartej rewolucji przemysłowej, tzw. Rewolucji 4.0, prowadzącej do powstawania tzw. Gospodarki 4.0, a w jej ramach: Przemysłu 4.0 (Trapp
2017; The Future is Smart…; Kagermann i in. 2013; Löffler, Tschiesner 2013;
Baur, Wee 2015; MacDugall 2014; Ruoff 2016, s. 74–76) oraz powiązanych z nim
m.in. Mediów 4.0 (Kupczyk 2016, s. 52–64), Logistyki 4.0 (Weiss 2016, s. 195,
Bernsmann, i in. 2016, s. 16–31) i Transportu 4.0 (Brach 2017). Ten ostatni ściśle
wiąże się zaś z Pojazdem Użytkowym 4.0 oraz Mobilnością 4.0 (Brach 2017).
Celem tego artykułu jest przedstawienie obecnych zmian na europejskim
rynku dostaw taboru samochodowego do przewozów towarowych jako następstwa przechodzenia gospodarki na poziom określany jako 4.0. Analizę przeprowadzono głównie od strony podażowej, czyli z punktu widzenia producentów
tego taboru. Zwrócono uwagę m.in. na to, jak te przekształcenia wpływają na
omawiany rynek, a także na związki pomiędzy tworzącymi go podmiotami oraz
powstawanie nowych relacji, zjawisk i zależności biznesowych. W tym kontekście przybliżono m.in. problematykę zmiany roli dostawcy i użytkownika taboru
co do zakresu pełnionych przez nich funkcji i realizowanych zadań. Nie poddano
rozważaniom zmian po stronie odbiorców – wymagają one dokładnego omówienia w odrębnym studium przypadku.
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Artykuł ten powstał przede wszystkim na podstawie analizy najnowszych
zagranicznych opracowań dotyczących tego rynku oraz zachodzących na nim
procesów. Opracowania te pochodzą z renomowanych instytutów badawczych
oraz od dostawców taboru samochodowego i kluczowych komponentów do niego. Część tych ostatnich źródeł jest niejawna. Mimo tego informacje przez nie dostarczone zostały wykorzystane, gdyż pozwalają na wysnucie pewnych istotnych
wniosków, które nie byłoby możliwe, gdyby autor korzystał jedynie z oficjalnych
źródeł. Artykuł zawiera też wiele własnych wniosków i spostrzeżeń autora, który
od wielu lat zajmuje się badaniem tego rynku, w tym zachodzących na nim zjawisk oraz jego transformacji.
Jednocześnie autor pragnie zwrócić uwagę na dwie istotne powiązane kwestie. Po pierwsze, przybliżane w tym artykule procesy formują się i zachodzą
teraz, na naszych oczach. Nie są one zjawiskiem nowym – stanowią wynik zmieniającego się podziału pracy i postępującej specjalizacji – ale obecnie doszło do
ich znacznego zdynamizowania, w związku z czym nabierają one kompletnie innego wymiaru, wymiaru 4.0. W efekcie trudno teraz przewidywać ich ostateczny kształt, charakter, natężenie i kierunek. Pewne opracowania przekazane przez
producentów zawierają treści całkowicie lub częściowo niejawne właśnie dlatego,
że bezpośrednio odnoszą się one do strategii realizowanej obecnie przez te podmioty i – w tym kontekście – do podejmowanych przez nie działań. Tym samym
dotyczą spraw niezwykle „wrażliwych” dla każdego przedsiębiorcy i nie mogą
być dostępne dla osób nieuprawnionych. Dlatego też nie ma wielu fachowych
materiałów na ten temat. Niniejszy artykuł stanowi takie opracowanie i jest tym
samym jedną z pierwszych dogłębniejszych jawnych analiz poświęconych temu
zagadnieniu, opublikowanych w naszym kraju.

Podstawowe założenia
Zmiany zachodzące obecnie na europejskim rynku pojazdów użytkowych mają
głównie wymiar:
1) techniczny i technologiczny – w zakresie stosowanych technologii,
zwłaszcza w obszarze postępującego ucyfrowienia – zdolności do generowania, obróbki, przechowywania, analizy i przesyłania znacznych
ilości danych w czasie rzeczywistym lub niezwykle szybko;
2) organizacyjny – w zakresie zmian struktur organizacyjnych we włączonych podmiotach związanych ze zmianą sposobu:
• dla dostawców – dojścia do klienta i jego obsługi;
• dla klientów, przewoźników – dostosowania własnej organizacji z etapu posiadania do poziomu dysponowania i użytkowania;
• dla zleceniodawców – potrzeby jeszcze ściślejszej współpracy z przewoźnikami;
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3) mentalny – wynikający z konieczności zmiany postrzegania rynku jako
takiego oraz poszczególnych jego uczestników przez wszystkie zaangażowane strony.

Zasadnicze tendencje
Mobilność 4.0 i Transport 4.0
Pod względem podstawowych procesów zachodzące obecnie zmiany wyrażają
się stale wzrastającymi m.in. sieciowością, autonomizacją i proekologicznością.
Zjawiska te wprost wynikają z Mobilności 4.0 oraz Transportu 4.0. Mobilność 4.0
(Jeschke i in. 2014) oznacza bowiem ruchliwość zwiększoną i bardziej efektywną
w układach: czasowym, organizacyjnym i kosztowym. Wyraża się ona przez zdolność do sprawnego i elastycznego przemieszczania oraz bazuje na trzech zasadniczych elementach, którymi są: postępujące zelektryfikowanie, sieciowość i autonomizacja. Transport 4.0 (Brach 2017) to stanowiący fundament Mobilności 4.0
w coraz większym stopniu autonomiczny proces przemieszania wraz z wszelkimi
czynnościami mu towarzyszącymi, funkcjonujący w środowisku usieciowionym
i pełnym informacji. Musi łączyć trzy zasadnicze składowe:
1) „inteligencję”, „spryt” – łatwość umiejętnego uczenia się i samoeliminacji ewentualnych błędów, wad i niedociągnięć;
2) szybkość – zdolność do niezwłocznej reakcji w przypadku zmian wymagań w relacji rynek – potrzeba – działanie;
3) prostotę – poprawione adaptacyjność, konsumowalność oraz elastyczność, co oznacza zdolność do działania optymalnego w odniesieniu do
ewaluujących potrzeb i wymagań.
Transport 4.0 opiera się też na stałym doskonaleniu i jest ukierunkowany na permanentne, elastyczne optymalizowanie ogółu dokonywanych operacji w układach czasowym, organizacyjnym i kosztowym. Procesy te zachodzą
w ramach realizacji zadań w logistycznych sieciach tworzenia wartości wykreowanych w obsłudze ucyfrowionego, sieciowego Przemysłu 4.0. Tym samym
Transport 4.0, wsparty Mobilnością 4.0, jest jedną z podstaw funkcjonowania
Logistyki 4.0 działającej na rzecz Przemysłu 4.0 (Jeschke 2016; Hülsmann 2015;
Heinrichmeyer 2017; Baur, Wee 2015).
Nowe modele biznesowe
Wymienione zmiany prowadzą do dualizacji i hybrydyzacji dotychczasowych
modeli biznesowych. Oznacza to m.in. konieczność jeszcze ściślejszej współpracy wszystkich powiązanych podmiotów i w tym kontekście połączenia w jeden
produkt rynkowy, produkt rynkowo zintegrowany, składowych będących dotąd
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oddzielnymi bytami. Będzie to zatem zarówno dla dostawców, jak i użytkowników rynek produktów łączonych. Dla użytkowników, bo otrzymają jeden złożony produkt finalny dostarczany im przez jedno źródło, jednego dostawcę. Dla
dostawców, gdyż dla finalnego nabywcy ostateczny produkt będzie dostępny
jako jedna, zintegrowana i kompletna całość, chociaż będzie się na nią składać
wiele subproduktów pochodzących od szeregu podmiotów współdziałających
ze sobą właśnie w celu przedstawienia tej jednolitej całości. Wyróżnikami tego
produktu będą:
1) elastyczność i elastyczne różnicowanie, określane także mianem melanżyzacyjnej hybrydyzacji;
2) eklektyzm – otwartość na nowe składowe;
3) silniejsza, stale pogłębiana indywidualizacja pod kątem jeszcze lepszego
zaspokajania nawet specyficznych, w tym wybitnie niszowych, potrzeb
odbiorców;
4) holizm – bazowanie na podejściu, że zarówno własna organizacja, jak
i otoczenie tworzą połączone systemy całościowe, podlegające prawidłowościom niemożliwym do wywnioskowania jedynie na podstawie
wiedzy, nawet bardzo dogłębnej, dotyczącej zasad rządzących każdym
z tych składników z osobna; w efekcie suma składowych nie tworzy jednolitej całości, ponieważ całość oddziałuje równocześnie na składowe
w sposób nieraz niezwykle unikatowy.
Zmiany te są możliwe do wprowadzenia jedynie wtedy, kiedy zainteresowane
strony, głównie dostawcy pojazdów i komponentów podlegających zużyciu, dysponują dokładnymi danymi na temat sposobu eksploatacji określonych rodzajów
taboru w określonych warunkach i ściśle powiązanej z tymi elementami wielkości
oraz struktury kosztów. W uzyskaniu tych danych – nawet w czasie rzeczywistym
– kluczową rolę odgrywa jeden z podstawowych elementów Rewolucji 4.0, czyli
wspomniana sieciowość.
W układzie podmiotowym i obszarowym zaznaczone procesy dotyczą:
1) sposobu dojścia do klienta przez dostawców pojazdów użytkowych oraz
współpracujących z nimi dostawców usług powiązanych, skojarzonych;
2) zmiany relacji i zasad współpracy w układzie dostawca taboru – jego
użytkownik;
3) zmiany zasad prowadzenia biznesu przez samych przewoźników.
W pierwszym przypadku kwestia wiąże się ze zmianą zawartości produktu
finalnego. Już teraz sprzedający coraz częściej proponują nie same pojazdy wraz
z usługami towarzyszącymi, jak obowiązkowa gwarancja i nierzadko gwarancja
przedłużona, wsparte elementami finansowymi (kredyt, leasing fabryczny, ewentualne ubezpieczenia) i innymi, jak buy-back (gwarancja odkupu taboru po określonym czasie jego eksploatacji), ale stają się dostawcami kompleksowego produktu – tzw. kompletnego zintegrowanego rozwiązania transportowego. Należy
zatem wskazać na zmianę generalnej tendencji na rynku w zakresie postrzegania
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ciężarówki, tzn. przechodzenie z poziomu widzenia i posiadania jej jako dobra do
poziomu dysponowania i korzystania z niej jako narzędzia (DAF 2017). W przeszłości – w tzw. modelu historycznym – producent głównie dostarczał właśnie
ciężarówkę i w odpowiadał za jej koncepcję, rozwój, wytwarzanie oraz dystrybucję i marketing. Obecnie dostarcza nie tylko samą ciężarówkę, ale też ściśle
powiązane z nią serwis i finansowanie. Doprowadziło to do powstania modelu
rynkowego określanego jako ciężarówka oraz serwis i finansowanie. Wytwórca
dodatkowo odpowiada zatem za finansowanie, serwis, ubezpieczenia i szkolenia.
Te ostatnie zazwyczaj z zasad bezpiecznej jazdy oraz efektywnej w układach czasowym, organizacyjnym i kosztowym. W przyszłości wystąpi jako dostawca tzw.
kompletnego rozwiązania transportowego, oprócz ciężarówki oraz modułu serwisu i finansowania zawierającego zestaw usług i produktów dodatkowych, nieraz
dotąd nieistniejących lub wciąż nieskomercjalizowanych. Obecnie do usług tych
zaliczamy: planowanie zadań i tras, zarządzanie flotą i cyklem życia, indywidualne portfolio – silne zindywidualizowanie oferty i podejścia, oznaczające jeszcze
lepsze niż dzisiaj dopasowywanie oferty czy produktu do specyficznych wymagań konkretnego nabywcy, oraz branding, czyli budowanie świadomości marki.
W większości są to zatem usługi związane nie tylko ze sferą samego przewozu,
ale z sieciowo programowaną i wykonywaną obsługą logistyczno-transportową.
Są tu bowiem silnie akcentowane czynności ukierunkowane na poprawę efektywności w powiązaniu z lepszym spożytkowaniem wszelkich dostępnych zasobów.
Dlatego ze swojej strony dostawcy proponują tzw. kompletny pakiet wsparcia,
którego składowe to (Continental 2017):
1) Jeden osobisty, profesjonalny partner do kontaktów. Chodzi o dostosowane do indywidualnych potrzeb modele biznesowe oraz rekomendacje produktów, co przejawia się znacznym zindywidualizowaniem ofert
w zakresie ceny i warunków dostawy, w tym składowych okołoproduktowych. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj zindywidualizowanie, czyli zindywidualizowane podejście, cechuje praktycznie całą ofertę flotową.
2) Wysokiej jakości produkty umożliwiające osiągnięcie najniższych całkowitych kosztów eksploatacji, przekładających się na najniższe możliwe
do uzyskania w danych warunkach całkowite koszty posiadania i dysponowania (total costs of ownership – TCO). W skład tego modułu wchodzą ogólnoeuropejskie usługi assistance dostępne w wielu krajach przez
365 dni w roku, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, uzupełnione
i wsparte pełną obsługą w języku lokalnym.
3) Konkurencyjna i przejrzysta oferta – dostępność ogólnoeuropejskiej sieci
serwisowej oraz ujednolicona struktura cenowa, co ma wyjątkowo duże
znaczenie w przypadku przewozów w ruchu międzynarodowym.
4) Profesjonalne usługi zarządzania flotą i przejrzyste raporty. Pozwalają
one na przeprowadzanie regularnych wielopłaszczyznowych analiz biznesowych oraz uzyskiwanie odpowiedniego doradztwa.
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Kluczowa jest w takim razie zmiana mentalna, ponieważ kompletne rozwiązanie transportowe to zespół powiązanych subproduktów skojarzonych, mających zabezpieczyć wszelkie potrzeby przewoźnika w wyniku dostarczenia mu
narzędzi do pracy, by mógł wykonywać swoje zadania w sposób przynajmniej
suboptymalny. Dlatego wymaga od przewoźnika zmiany sposobu postrzegania
przez niego rynku. Tym bardziej że oprócz samego pojazdu produkt ten zawiera
zintegrowane z nim:
1) finansowanie i ubezpieczenia;
2) pełne wsparcie – pełną obsługę przeglądowo-naprawczą w określonym czasie i na określonych warunkach w ramach kontraktów serwisowych;
3) gwarancję mobilności, czyli zapewnienie przewoźnikom tego, że eksploatowane przez nich pojazdy będą stale dostępne do wykonywania zadań, a ewentualne straty czasowe, spowodowane przeglądami
i naprawami, zostaną zdecydowanie zredukowane; generalnie chodzi
o tzw. obsługę predykcyjną – serwisowanie zapobiegawcze mające na
celu uniknięcie nieprzewidzianych awarii.
W modelu tym zasadnicze zmiany dotyczą więc dwóch powiązanych ze
sobą czynników. Po pierwsze, wskutek zawarcia umów na kontrakty obsługowo-naprawcze z punktu widzenia przewoźnika na znaczeniu, poza określonymi
przypadkami, traci tradycyjnie pojęta gwarancja. Z definicji jest ona przynajmniej częściowo wpisana w kontrakty, tzn. kontrakty te zawierają pewne czynności i przypadki dotychczas objęte klasyczną gwarancją. W efekcie, jeśli przez
zadany okres to dostawca, producent zapewnia pełną mobilność taboru przekazanego przewoźnikom do eksploatacji, to on tę prawnie wymaganą gwarancję
w określonym zakresie wpisuje w kontrakty i w ich ramach odpowiada za skuteczną likwidację niesprawności. Tym samym – zazwyczaj poprzez swoje różne
filie albo podmioty ze sobą powiązane – producent sam sobie udziela gwarancji,
udziela jej powiązana spółka sprzedażowa powiązanej spółce finansującej ten
zakup, a następnie kierującej tabor do wynajmu. Wobec tego koszty likwidacji
awarii są zawarte w kontrakcie i przewoźnik i tak uiszcza określoną wcześniej
opłatę, niezależnie od tego, czy zepsuta część podlegałaby wymianie bądź naprawie na podstawie samej gwarancji, czy na podstawie rodzaju zawartego kontraktu serwisowego. W rezultacie przewoźnika kompletnie nie interesuje to, czy
dostawca określone awarie usunął w ramach gwarancji, czy w ramach pakietu
obsługi danego typu kontraktu serwisowego. Dostawca ma bowiem te awarie
skutecznie usunąć na swój koszt. Tym samym, by móc zachować konkurencyjność, musi dysponować bardzo aktualnymi i precyzyjnymi danymi o realnych
kosztach użytkowania określonego rodzaju taboru w określonych warunkach.
Po drugie, w ofercie dla przewoźników następuje przejście z poziomu posiadania do poziomu dysponowania przez nich środkami transportu. W takim układzie ponoszą ustalone opłaty za dostęp na określony czas do określonych środków
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o określonej specyfikacji. Płacą w takim razie za dostęp do taboru i za możliwość
jego bezproblemowego użytkowania, czyli za eksploatację wyrażoną poprzez mobilność, a nie za bycie właścicielem eksploatowanych pojazdów. W związku z tym
zjawisko to określa się mianem opłaty za dostęp do mobilności. W efekcie następuje odejście od tradycyjnego podejścia, w którym przewoźnik wchodził w posiadanie pojazdu na własność, kupując go za gotówkę, na kredyt bądź w leasingu.
Obecnie i w przyszłości będzie on płacił za dostęp do gwarantowanej mobilności
pojazdów formalnie należących do ich dostawców (producentów, pośredników)
albo instytucji finansujących, jak towarzystwa leasingowe lub banki. Trzeba przy
tym podkreślić, że dzisiaj sami producenci dysponują takimi podmiotami, będąc
właścicielami banków lub organizacji finansujących bądź współpracując z takimi
dostawcami zewnętrznymi. W ogólnym rozrachunku w tym rozwiązaniu pojazdy
i tak będą więc formalną własnością instytucji finansującej. A to, czy ta instytucja
jest powiązana z producentem, czy nie, nie jest istotne. Ważne wydaje się jedynie
to, że pojazd będzie wynajmowany, a nie nabywany. Umowa ta w sensie prawnym
może być zbliżona do obecnej umowy najmu albo może być nieco innym typem
umowy, np. łączącym składowe leasingu i najmu. Kwestie te zapewne wkrótce
zostaną doprecyzowane przez samych zainteresowanych.
Docelowo dzisiejsze opłaty leasingowe/kredytowe oraz kontrakt serwisowy
zastąpi jedna opłata całościowa – zintegrowana opłata za mobilność. Obejmie
ona, jako integralne składowe, ratę spłaty samego pojazdu oraz ratę opłaty eksploatacyjnej za pozycje dawniej ujęte w kontrakcie serwisowym, a w tym modelu
zapewne funkcjonujące jako opłata za wsparcie serwisowo-przeglądowo-naprawcze. Rata opłaty za pojazd będzie się składać z dwóch podstawowych elementów:
raty za dostępność do finansowania wynajmu mobilności oraz raty uwzględniającej spadek wartości pojazdu wskutek jego deprecjacji fizycznej, czyli postępującego zużycia eksploatacyjnego. Opłaty te będą zbieżne z płaconymi obecnie
w przypadku leasingu dwoma ratami – kapitałową i odsetkową. Rata kapitałowa
będzie dotyczyć spadku wartości pojazdu w czasie wskutek jego zużycia i starzenia się. Rata za dostępność do finansowania wynajmu mobilności będzie zaś
klasyczną ratą odsetkową za dostęp do finansowania. A opłata za wsparcie serwisowo-przeglądowo-naprawcze będzie taka sama, jak obecna opłata za kontrakty
serwisowe. Zależeć będzie zatem od ilości wyszczególnionych w kontrakcie pozycji, tzn. rodzaju udzielanego wsparcia. Ponadto trzeba wskazać, że w opłatę tę
zostaną włączone koszty komponentów i materiałów podlegających normalnemu
zużyciu eksploatacyjnemu, np. koszty ogumienia. Co więcej, ogumienie to będzie
oczujnikowane – usieciowione i również udostępniane przewoźnikowi na zasadzie opłaty za dostęp do mobilności. Opłata ta będzie wchodzić w skład jednej
ogólnej opłaty za dostęp do mobilności ponoszonej przez przewoźnika.
Przy tym, w celu większego uelastycznienia oraz zindywidualizowania,
wysokość zazwyczaj comiesięcznej raty, uwzględniającej deprecjację, tj. spadek wartości fizycznej na skutek zużycia, oraz opłatę za wsparcie serwisowo153

-przeglądowo-naprawcze, w pewnym zakresie będzie zależeć od uzyskiwanego
przebiegu. Jeśli będzie mniejszy niż założono, wysokość tej opłaty spadnie, z kolei gdy będzie większy, proporcjonalnie wzrośnie. Do tego w sytuacji, gdy przez
pewien okres pojazd nie będzie wcale użytkowany – będzie stał ze względu na
brak zleceń – pojawi się opcja zawieszenia ponoszenia znacznej części tej opłaty.
Tzn. przez pewien czas przewoźnik będzie mógł płacić jedynie raty odsetkowe
za dostęp do mobilności. Wszystko to ma mu pomóc w prowadzeniu biznesu.
Wychodzi się tu mianowicie ze słusznego założenia, że niepracujący pojazd nie
zużywa się fizycznie i nie generuje przychodów. Wobec tego, ponieważ i tak
obciąża przewoźnika pewnymi płatnościami stałymi z racji dysponowania nim,
jak spłata odsetek za dostęp do mobilności, nie powinien stanowić dodatkowego
pokaźnego źródła kosztów przy braku jakiegokolwiek pokrycia w notowanych
przychodach.
Ciekawym produktem, już obecnym na polskim rynku, a wpisującym się
w tę tendencję, jest proponowana od przełomu 2016 i 2017 roku przez Idea
Bank tzw. fintechowa usługa Happy Miles (Idea Bank). Wykorzystuje ona technologię GPR i GPRS, a zebrane w ten sposób dane służą do wyliczenia rat.
Oznacza to, że koszt leasingu, a w przyszłości też wynajmu długoterminowego,
ma zależeć od tego, ile kilometrów klient przejedzie. To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie, w którym miesięczna rata leasingu wprost zależy od liczby
kilometrów faktycznie pokonywanych przez leasingowany pojazd. Wysokość
miesięcznej raty leasingowej kształtuje się więc na podstawie notowanego realnego przebiegu. Dodatkowo do usługi dołączono bogaty pakiet rozwiązań
technologicznych, umożliwiających przedsiębiorcy uzyskanie kompleksowego
obrazu wszystkich aspektów dotyczących floty samochodowej w jego firmie.
Wśród tych rozwiązań znalazły się moduły zarządzania flotą i ekonomicznej
jazdy, tzw. eco-drivingu.
Moduł zarządzania flotą to przyjazna oraz intuicyjna w obsłudze aplikacja
mająca pomóc przewoźnikowi w bieżącym zarządzaniu pojazdami w jego firmie,
m.in. jeśli chodzi o: zużycie paliwa, trasy przejazdu, ubezpieczenia, przeglądy
techniczne i wiele innymi aspektów codziennej aktywności floty. Nadzorowane
tu obszary to: gospodarka paliwowa, raporty drogowe, zarządzanie kierowcami, tachograf oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Z aplikacji tej, działającej na
wszystkich systemach operacyjnych, można korzystać w każdej chwili, logując
się na swoje konto w internecie bądź używając wersji mobilnej. Natomiast moduł EcoDriving służy temu, by w aplikacji Happy Miles we wszystkich pojazdach floty kontrolować zużycie paliwa, styl jazdy kierowców oraz stosowanie
się do zasad eco-drivingu. W efekcie przewoźnik może zaoszczędzić na paliwie
i amortyzacji taboru. Ponadto aplikacja pozwala na wystawianie ocen kierowcom, co poprawi jakość świadczonej przez nich pracy, a system rywalizacji służy
jako dobre narzędzie do motywowania pracowników.
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Następstwa zmian
Elementy te wpłyną oczywiście na relacje między dostawcą taboru a jego użytkownikami. W relacjach tych pojawią się dwa podstawowe elementy, które są dostępne już dzisiaj, ale zapewne w nieodległej przyszłości stworzą jeden produkt:
1) usieciowione pojazdy bez możliwości rezygnacji z opcji usieciowienia;
2) opłata za dysponowanie, tj. za mobilność, a nie za posiadanie na własność.
W efekcie wzrosną kontrola przewoźnika i jego działań oraz stopień przywiązania przewoźnika do danego dostawcy. Kontrola wyniknie z faktu, że eksploatowany w środowisku sieciowym pojazd będzie (samoistnie) generował
znaczne ilości danych na temat m.in. stanu swoich poszczególnych komponentów i zespołów, pozycji, trasy i jej przebiegu, ładunku (wykorzystania ładowności) czy sposobu i rodzaju eksploatacji. Dane te dotyczą więc wszystkiego, co
wiąże się z tym pojazdem i co się z nim w określonym momencie dzieje. Dane te
teoretycznie będą przechowywane i administrowane przez uprawnione jednostki
u nadzorców systemów sieciowych. Niemniej niezmiernie łatwy dostęp do nich
uzyskają m.in. uprawnione państwowe jednostki nadzoru i kontroli, jak policja
albo inspekcja drogowa. A z tego część przewoźników może nie być zadowolona. Trudno mianowicie będzie im ukryć „szarość” niektórych operacji, np. przeładowywanie.
Temu wzrostowi kontroli towarzyszyć będzie wzrost stopnia przywiązania
przewoźników do dostawców taboru. W dotychczasowym modelu kształtowania stosunków między nimi, w przypadku zakupów za gotówkę, w kredycie albo
leasingu, to przywiązanie trwało zazwyczaj tak długo, jak długo obowiązywała
standardowa gwarancja, ewentualnie gwarancja przedłużona, czyli rok, maksymalnie – przy gwarancji przedłużonej – dwa, trzy lata. Potem przewoźnik mógł
z danym pojazdem robić, co chciał. Mógł go dalej przeglądać oraz naprawiać
w autoryzowanych warsztatach, przez co przedłużał swój kontakt z dostawcą.
Równie dobrze mógł jednak takich przeglądów i napraw dokonywać w punktach
nieautoryzowanych czy we własnym zakresie. Kwestiami wtórnymi były w tym
przypadku jakość napraw i przeglądów oraz spadek wartości rezydualnej tak serwisowanego taboru.
Sytuację w tym zakresie zmieniły dopiero kontrakty serwisowe oraz umowy najmu średnio- i długoterminowego, przeciętnie trwające od dwóch do pięciu
lat. W ich przypadku przewoźnik jest już zmuszony do korzystania wyłącznie ze
wsparcia udzielanego przez autoryzowane punkty przez cały okres użytkowania
pojazdów. W dodatku musi korzystać z tego wsparcia w ściśle określonym czasie,
by nie narazić się na ewentualne kary. Analogiczna sytuacja wystąpi w przypadku
umów dostępu do mobilności, tzn. przez cały okres ich obowiązywania przewoźnik będzie zmuszony do korzystania tylko i wyłącznie z usług punktów autoryzowanych.
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Obecnie działania dotyczące takich pojazdów po upływie określonego
w umowie czasu dostępu pozostają kwestią otwartą. Wyjścia są trzy:
1) Wykup pojazdu lub wzięcie go w leasing, w tym fabryczny, przez użytkujący go dotąd podmiot bądź inny.
2) Zwrot do właściciela, czyli dostawcy taboru. W zamian przewoźnik
może uzyskać dostęp do mobilności nowego taboru u tego dostawcy lub
skorzystać z usług innego, zdaniem przewoźnika proponującego mu generalnie lepsze warunki współpracy.
3) Przedłużenie dostępu do mobilności tych samych pojazdów w ramach
nowej umowy czy/i umowy stanowiącej przedłużenie umowy poprzednio obowiązującej między stronami.
Wydaje się, że docelowo dostawcy taboru na rynek pierwotny zmienią również zasady działania rynku wtórnego. Już obecnie są oni na nim niezmiernie
aktywni, powoli rugując z niego niezależnych pośredników, jak Alga czy Klein
Trucks, oraz sprzedaż przez dotychczasowych właścicieli. W tym drugim przypadku zagadnienie odnosi się głównie do taboru odbieranego w rozliczeniu przy
zakupie nowych egzemplarzy. Są to przeważnie transakcje typu buy-back, gdy
dostawca nowego taboru odbiera od przewoźnika tabor sprzedany mu uprzednio
przez siebie bądź sprzedany przez jednego z najważniejszych konkurentów. Wobec tego należy oczekiwać, że w przyszłości idea dysponowania oraz posiadania
wraz z zasadą nie zakupu, a płatności za dostęp do mobilności niemal w pełni
zostaną przez dostawców pojazdów przeniesione z rynku pierwotnego na wtórny.
W efekcie nawet na rynku wtórnym tabor będzie de facto wyłącznie wynajmowany. Tym samym dostawcy taboru przejmą pełną kontrolę nad nim i będą jego właścicielami od momentu sprzedaży do momentu skierowania do zezłomowania,
czyli przez cały okres jego rynkowego życia. Dzięki temu, w pełni kontrolując
oba rynki, pierwotny i wtórny, będą w stanie odpowiednio nimi zarządzać. Jest to
niezwykle istotne w okresie dekoniunktury na usługi przewozowe, gdy podmiotom leasingowym zwracany jest nieraz tabor od przewoźników mających problemy, a potem leasingowany ponownie za mniejszą opłatę. Wówczas taki ponowny
leasing egzemplarzy prawie nowych – dwu-, trzyletnich – w znacznym stopniu
negatywnie odbija się na leasingu egzemplarzy fabrycznie nowych, ograniczając
produkcję i dostawy. W nowym modelu producent przejmujący pojazdy z wynajmu sam decyduje, co z nimi zrobić: czy przetrzymać i dopiero potem skierować
do wynajmu, by nie zaburzać dostaw nowego taboru, czy też mimo wszystko od
razu ponownie skierować do wynajmu, ale jedynie na satysfakcjonujących warunkach, mając możliwość uzyskania zadowalającej wysokości rat.
Najszybciej nowe trendy, jeśli chodzi o tabor, pojawiają się sektorze przewozów dalekodystansowych, międzynarodowych. Przemawia za tym kilka zasadniczych, ściśle powiązanych ze sobą czynników. Przede wszystkim pod względem
budowy jest to tabor najbardziej ujednolicony. W tym przypadku nie ma znacznej
indywidualizacji doboru komponentów kluczowych i dodatkowych, niezwykle
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charakterystycznej dla odmian specjalizowanych i szczególnie specjalistycznych.
W związku z tym egzemplarze zwrócone przez jednego użytkownika podmiotowi
wynajmującemu lub leasingującemu bez większych problemów i dodatkowych
kosztów mogą być przekazane innemu użytkownikowi do eksploatacji. Pojazdy
takie mogą więc trafić przede wszystkim do flot wynajmujących je w ramach
usługi dostępu do mobilności, gdyż – jak wskazano – nie wystąpią większe koszty
i problemy, gdy będą przekazywane następnemu eksploatującemu.
Zmiany te będą przyczyną nowych zjawisk po stronie przewoźnika. Po
pierwsze, nie będzie on posiadał taboru na własność, tylko będzie uzyskiwał do
niego dostęp na określonych warunkach i na określony czas na podstawie umowy
łączącej cechy obecnych umów leasingu i najmu, ewentualnie samego wynajmu.
Może się oczywiście pojawić nowy rodzaj umowy. Po drugie, będzie się musiał
zgodzić na usieciowienie, a tym samym na permanentną kontrolę oraz nadzór
ze strony innego podmiotu nad użytkowanym przez siebie taborem i wszelkimi
operacjami przewozowymi wykonywanymi za jego pomocą. Bez takiej zgody nie
uzyska dostępu do mobilności, innymi słowy nie będzie mógł w ogóle eksploatować środków transportu. Po trzecie, pełną obsługę tych pojazdów w okresie obowiązywania umowy na dostęp do mobilności przejmą ich dostawcy. W efekcie
w tym czasie jedynie oni będą odpowiadać za zapewnienie mobilności taboru. Jeśli mobilność nie zostanie zapewniona w określonym czasie czy/i na określonym
poziomie gotowości technicznej, dostawca może być zobowiązany wypłacić przewoźnikowi odszkodowanie. Tym samym przewoźnik poza opłatami za dostęp do
mobilności pokryje część kosztów stałych – wybrane opłaty i wydatki na pensje
kierowców, jeśli pracują u niego na etacie, oraz koszty zmienne, jak koszty paliwa, AdBlue i opłaty drogowe za dostęp do infrastruktury: np. za przejazd tunelami
albo niemiecki Maut czy nasz ViaToll. A ponieważ w tym modelu współpracy to
dostawca taboru bądź afiliowana przez niego instytucja finansująca są właścicielami pojazdów, to oni zapłacą m.in. podatek drogowy. Niemniej jego koszty i tak
ostatecznie pokryje przewoźnik w racie ustalonej opłaty comiesięcznej.
Wszystkie te zmiany będą się bezpośrednio wiązać z koniecznością zmiany
podejścia przewoźników do prowadzenia biznesu, relacji z partnerami oraz przechodzenia od posiadania do dysponowania.

Podsumowanie
Procesy zachodzące na europejskim rynku dostaw taboru samochodowego do
przewozów towarowych są niezaprzeczalnie następstwem tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, oznaczającej przechodzenie gospodarek krajów wysoko rozwiniętych do poziomu określanego jako 4.0. Procesy te spowodują wiele istotnych
zmian w przypadku wszystkich podmiotów związanych z rynkiem samochodowych przewozów towarowych – dostawców taboru, samych przewoźników oraz
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zlecających usługi. Zmiany te są obecnie wdrażane przez dostawców taboru oraz
zleceniodawców, co nie pozostaje bez wpływu na przewoźników. To właśnie ich
czeka najwięcej zmian w obszarach technicznym, organizacyjnym oraz mentalnym. Przede wszystkim w wyniku tej głębokiej transformacji będą musieli się
zgodzić na usieciowienie, które już jest im w pewien sposób narzucane, stając się
niezbędnym elementem, a nie tylko pewnym dodatkiem. Tym samym przewoźnicy będą musieli się zgodzić na wypływ ze swojej firmy danych, których wypływu
nie zawsze mogą sobie życzyć. Z drugiej strony będą mogli jednak rezygnować
z posiadania własnego zaplecza obsługowo-naprawczego, gdyż stanie się ono
w znacznym stopniu czy nawet całkowicie zbędne. Następować będzie w takim
razie odchodzenie od potrzeby posiadania takiego zaplecza, a przynajmniej konieczne stanie się jego ograniczenie.
Schemat i zasady funkcjonowania rynku w pierwszym rzędzie będą dotyczyć
rynku pierwotnego oraz dużych przewoźników, tzw. flotowych i przewoźników
mniejszych, wykonujących zadania na rzecz dużych przewoźników, spedytorów,
operatorów logistycznych albo liczących się zleceniodawców pierwotnych. Zleceniodawcy ci bowiem ze swojej strony także wymagają dzisiaj usieciowienia.
Docelowo dojdzie więc do powiązania – w ramach zintegrowanych otwartych platform informatycznych – usieciowienia dostawców taboru z usieciowieniem zlecających usługi przewozowe. W te sieci włączeni też zostaną przewoźnicy, a usieciowienie zapewni bardzo dużą transparentność operacji. Jednocześnie
wyraźne będzie dążenie do wdrażania jednolitych platform sieciowych obejmujących rozproszone dotychczas systemy sieciowe, po części funkcjonujące niezależnie. Kwestia dotyczy połączenia w jedną zintegrowaną platformę wszystkich
systemów pochodzących z różnych źródeł, od różnych podmiotów – dostawców
taboru, zleceniodawców, przewoźników – i stworzenia na tej bazie homogenicznej platformy sieciowej o eklektycznym i holistycznym charakterze.
Usieciowienie stanie się więc pierwszym, przed autonomizacją prowadzenia
oraz pełną elektryfikacją, szerokim upowszechnieniem proekologicznych napędów
w pełni elektrycznych, namacalnym dowodem przechodzenia do Transportu 4.0.
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Streszczenie
W artykule opisano nowe tendencje, które można zaobserwować ostatnio na europejskim rynku pojazdów użytkowych do przewozów towarowych. Procesy te są
głównie spowodowane tzw. czwartą rewolucją przemysłową, która doprowadziła
do powstania Przemysłu 4.0 oraz związanych z nim: Logistyki 4.0 i Transportu
4.0. Zmiany te w znacznym stopniu wpływają na działalność – funkcjonowanie
wszystkich stron włączonych w tę część biznesu – dostawców taboru, przewoźników, zleceniodawców.
Słowa kluczowe: Transport 4.0, dostawca i odbiorca taboru

Summary
The contemporary changes on the European market of supply of freight
transport road vehicles
In this paper there are described new tendencies which – in the recent times – have
been taking place on the European market of commercial vehicles for freight transport. These processes are mainly caused by the forth industrial revolution which
drives to creation of Industry 4.0 and connected with it Logistics 4.0, Transport
4.0 and Mobility 4.0. These changes have a strong influence on the activities of all
parties involved in that part of the business – fleet suppliers, hauliers, customers.
Keywords: Transport 4.0, fleet supplier and buyer
JEL: R40
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Międzynarodowa konkurencyjność litewskiej
gospodarki a jej innowacyjność
Agata Dachnevič*

Wstęp
Konkurencyjność gospodarki jest jednym z najważniejszych elementów współczesnego życia oraz obszarem częstych analiz ekonomicznych. Dawniej termin
„konkurencja“ był pojmowany jako zjawisko rywalizacji osób fizycznych lub
przedsiębiorstw. Obecnie wszystkie podmioty gospodarcze muszą się liczyć z silną konkurencją w skali globalnej.
Celem artykułu jest przedstawienie innowacji jako czynnika warunkującego
poziom konkurencyjności gospodarki litewskiej w latach 2006–2016. Tak określony cel wyznaczył zakres problemowy artykułu. Na treść artykułu składają się
trzy części. W pierwszej zostały przedstawione różne ujęcia pojęć związanych
z konkurencyjnością i innowacyjnością gospodarki. W drugiej przeanalizowano
zmiany pozycji konkurencyjnej Litwy na podstawie metodologii WEF. W trzeciej
części przeprowadzono analizę zmian innowacyjności Litwy oraz wskazano obszary problemowe w tym zakresie. Podstawą analiz są informacje zawarte w Tablicach Wyników Unii Innowacji i raportach WEF.

Teoretyczne aspekty konkurencyjności i innowacyjności
Konkurencyjność to swoista, specyficzna dla swojego poziomu kombinacja zasobów i procesów polegająca na przekształcaniu zasobów w rezultaty efektywne pod
względem ekonomicznym. W literaturze naukowej nie obowiązuje ogólna i powszechna definicja pojęcia „konkurencyjność” (por. Gordocka-Jałowiec 2017).
* Agata Dachnevič – licencjat, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
w Wilnie, Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka, kierunek studiów: Ekonomia,
dachnaga@gmail.com.
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Amerykański ekonomista Michael R. Porter stwierdził, że nie ma przekonującej teorii wyjaśniającej konkurencyjność kraju. Jeśli chodzi jednak o konkurencyjność gospodarki, to zależy ona od zdolności jego przemysłu do innowacji
i do podnoszenia swego poziomu (Porter 2001, s. 191). J. Fagerberg konkurencyjność kraju definiuje jako zdolność danego kraju do osiągania podstawowych
celów gospodarczych, zwłaszcza odpowiedniego tempa wzrostu gospodarczego
i wysokiej stopy zatrudnienia, przy unikaniu trudności z równowagą bilansu
płatniczego (Misala 2011, s. 64). Podobnie jak Fagerberg, Jan W. Bossak uznaje
kraj za konkurencyjny na arenie międzynarodowej, jeśli „osiąga [on] w długim
okresie równowagę budżetową, dodatnie cenowe «terms of trade» i umacnia
realny efektywny kurs walutowy, zapewniając wysoką dynamikę wzrostu dochodów realnych «per capita»” (Konkurencyjność gospodarki Polski…, s. 31).
Unia Europejska (UE) określa konkurencyjność „jako zdolność kraju do
uzyskania trwałej poprawy jakości życia, wzmocnienia pozycji ekonomicznej
na rynkach zagranicznych oraz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej” (Raport
o konkurencyjności 2014…, s. 9). Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) w The
Global Competitiveness Report 2016–2017 konkurencyjność kraju definiuje
jako „zbiór instytucji, rodzajów uprawianej polityki oraz czynników, które determinują poziom produkcyjności kraju” (por. WEF 2016). Nieco inną definicję podaje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według
OECD konkurencyjność to „zdolność przedsiębiorstw, przemysłów, regionów,
państw lub ponadnarodowych obszarów do generowania w wyniku wystawienia
na międzynarodową konkurencję relatywnie wysokich dochodów z czynników
produkcji oraz wysokiej stopy zatrudnienia, opartych na trwałych podstawach”
(por. OECD 1996). Tymczasem według IMD konkurencyjność międzynarodowa to „obszar wiedzy ekonomicznej, który analizuje fakty i politykę, kształtujące zdolność kraju do tworzenia i zachowania otoczenia sprzyjającego tworzeniu
większej wartości przez przedsiębiorstwa i większego dobrobytu mieszkańców”
(por. IMD 2013).
Podobnie jak nie ma jednolitej, powszechnie akceptowalnej definicji konkurencyjności międzynarodowej, nie ma również obowiązującej klasyfikacji czynników międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Uznaje się, że konkurencyjność gospodarki kraju w dużym stopniu zależy od jego zdolności do szybkiego
wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, technicznych, menedżerskich i organizacyjnych oraz transformacji tych zdolności w sukces gospodarczy (Kwaśnik, Żukow 2009, s. 55).
Nieco inną klasyfikację czynników konkurencyjności gospodarki stosuje
WEF: 138 czynników grupowano w 12 filarów, a filary – w subindeksy. Uwzględniono też założenie, że kraje inaczej funkcjonują na różnych etapach rozwoju.
Filary konkurencyjności według WEF przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Czynniki konkurencyjności gospodarki na poszczególnych etapach rozwoju gospodarczego kraju według WEF
Subindeks A:
Warunki podstawowe

Subindeks B:
Stymulatory efektywności

Subindeks C:
Czynniki złożoności
i innowacyjności

Filar 1. Instytucje
Filar 2. Infrastruktura
Filar 3. Otoczenie
makroekonomiczne
Filar 4. Zdrowie i edukacja
podstawowa

Filar 5. Edukacja wyższa
i szkolenia
Filar 6. Efektywność
rynku dóbr
Filar 7. Efektywność
rynku pracy
Filar 8. Rozwój rynku
finansowego
Filar 9. Gotowość
technologiczna
Filar 10. Wielkość rynku

Filar 11. Zaawansowanie
biznesu
Filar 12. Innowacyjność

I etap
Kluczowe znaczenie mają
czynniki wytwórcze

II etap
Kluczowe znaczenie mają
czynniki efektywnościowe

III etap
Kluczowe znaczenie ma
zdolność do innowacji

Źródło: Grynia (2015a).

Model Banku Światowego przedstawia przykładową klasyfikację czynników
konkurencyjności międzynarodowej składającą się z pięciu głównych kategorii,
które opisują konkurencyjność (Radło 2008, s. 84):
1) dynamika finansowa – poziom zadłużenia prywatnego, ocena poziomu
długu publicznego, rynek kapitałowy, inflacja;
2) dynamika gospodarcza – inwestycje i wzrost produktywności, handel,
konkurencyjność oraz struktura eksportu, polityka handlowa, rola rządu
w gospodarce;
3) infrastruktura i klimat inwestycyjny – sieci informacyjne i komunikacyjne, infrastruktura fizyczna, stabilność społeczno-polityczna;
4) ogólna sytuacja gospodarcza – ocena wysokości PNB per capita i jego
dystrybucja;
5) zasoby ludzkie – kapitał ludzki, kapitał intelektualny.
IMD ocenia konkurencyjność krajów na podstawie ponad 300 czynników
podzielonych na 4 grupy (Dębowski 2015, s. 407):
1) osiągnięcia gospodarcze (ang. economic performance);
2) skuteczność rządu (ang. government efficiency);
3) efektywność biznesu (ang. business efficiency),
4) infrastruktura (ang. infrastructure).
Każda z wymienionych grup czynników dzieli się na 5 grup subczynników.
Klasyfikację subczynników według IMD przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Rozkład wskaźników konkurencyjności według IMD
Sytuacja
ekonomiczna

Efektywność
rządu

Gospodarka
krajowa

Finanse publiczne

Handel
międzynarodowy
Inwestycje
zagraniczne

Polityka
podatkowa
Ramy
instytucjonalne

Zatrudnienie

Prawodawstwo
biznesowe

Ceny

Ramy społeczne

Efektywność
przedsiębiorstw
Produktywność
Rynek pracy
Finanse
Praktyka
zarządzania
Postawy
i wartości

Infrastruktura
Infrastruktura
podstawowa
Infrastruktura
technologiczna
Infrastruktura
naukowa
Zdrowie
i środowisko
Edukacja

Źródło: Szamrej-Baran (2012).

Jak wynika z zaprezentowanych modeli konkurencyjność międzynarodowej
gospodarki jest kształtowana przez wiele różnorodnych czynników wzajemnie na
siebie oddziałujących, których wpływ może się zmieniać. We współczesnej gospodarce konkurującej na arenie międzynarodowej istotną rolę odgrywają innowacje i innowacyjność. Także w literaturze naukowej są one uznawane za źródło
wzrostu gospodarczego.
Pojęcie „innowacyjność”, podobnie jak „konkurencyjność”, jest różnie definiowane i analizowane w zależności od poziomu. Poziom innowacyjności znajduje odzwierciedlenie w liczbie innowacji (por. Grynia 2015b).
Termin „innowacja” pochodzi od łacińskiego słowa innovare i oznacza „odnowienie”, „zmianę”. Termin ten po raz pierwszy został użyty w książce Teoria
rozwoju gospodarczego J. Schumpetera i określone jako „wprowadzenie nowych
lub udoskonalenie już istniejących produktów, zdobycie nowych rynków, zastosowanie nowoczesnych metod produkcji i form sprzedaży” (por. Grynia 2015b).
Współcześnie powszechnie stosuje się definicję zaproponowaną przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w ramach Metodologii Oslo, zgodnie
z którą innowacja to „zastosowanie nowych lub znacznie udoskonalonych towarów i usług, procesów, metod marketingowych i organizacyjnych, zmian stosunków z otoczeniem lub organizacji pracy” (NBP 2016, s. 20).
Pojęcie „innowacja” często stosuje się wymiennie z pojęciem „innowacyjność”, ale należy zaznaczyć, że nie są one synonimami. Innowacyjność polega na
zdolności podmiotu gospodarczego do wprowadzenia na rynek nowości, a innowacja jest rozumiana jako wprowadzona na rynek nowość. Według A. Weresy termin „innowacyjność” oznacza „zdolność podmiotu gospodarczego do tworzenia
i wdrażania innowacji” (Weresa 2014, s. 22), a według J. Hawellsa dane pojęcie
jest również powiązane ze zdolnością do generowania i wykorzystywania wiedzy
oraz z kreatywnością i przedsiębiorczością.
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P. Niedzielski zaproponował nieco inną definicję innowacyjności. Według niego innowacyjność jest „cechą podmiotów gospodarczych lub gospodarek oznaczającą zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji, jak również ich absorpcji, wiążącą się w procesy innowacyjne, zdobywanie zasobów i umiejętności niezbędnych
do uczestniczenia w tych procesach” (Niedzielski 2005, s. 74).
Innowacyjność gospodarek w dużej mierze zależy od skłonności przedsiębiorstw do ryzyka, jeśli chodzi o wdrażanie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, oraz od otoczenia systemowego i kulturowego kraju.
W celu porównania innowacyjności poszczególnych gospodarek został stworzony syntetyczny wskaźnik – sumaryczny indeks innowacyjności (summary innovation index – SII). Zgodnie z metodologią badań Komisji Europejskiej wyróżnia się aż 7 grup czynników warunkujących innowacyjność (Nieć 2009, s. 131):
1) kapitał ludzki, czyli podaż krajowej wysoko wykwalifikowanej siły roboczej;
2) finansowanie i wsparcie przez państwo działalności innowacyjnej;
3) wydatki przedsiębiorstw na działalność innowacyjną;
4) powiązania przedsiębiorstw innowacyjnych z innymi podmiotami;
5) patenty, znaki towarowe i użytkowe, bilans płatności technologicznych;
6) rozmiar sektora innowacyjnego w gospodarce;
7) efekty ekonomiczne działalności innowacyjnej.
SII jest podstawowym wskaźnikiem stosowanym przy tworzeniu przez Komisję Europejską corocznego Europejskiego Rankingu Innowacyjności (Innovation Union Scoreboard). Dany miernik jest obliczany na podstawie 25 subindeksów, zaklasyfikowanych do trzech grup (Komisja Europejska 2016, s. 7):
1) możliwości innowacji (enablers);
2) działalność firm (firm activities);
3) efekty innowacji (outputs).
W Europejskim Rankingu Innowacyjności SII jest obliczany dla krajów
członkowskich UE oraz dla: USA, Japonii, Szwajcarii, Turcji, Islandii, Norwegii
(Komisja Europejska 2016).
Podsumowując, można stwierdzić, że mnogość złożonych definicji konkurencyjności i innowacyjności w literaturze naukowej sprawia, że nie istnieje jeden
uniwersalny i powszechnie akceptowany wskaźnik ich pomiaru.

Analiza konkurencyjności gospodarki litewskiej według
rankingu konkurencyjności WEF w latach 2006–2016
W najnowszym Globalnym Raporcie Konkurencyjności WEF (The Global Competitiveness Report 2016–2017), poświęconym ocenie konkurencyjności 138 gospodarek świata, Litwa zajęła 35 miejsce oraz została zakwalifikowana do grupy przejściowej pomiędzy etapem II a III. W 2016 roku Litwa, odnotowawszy
znaczną poprawę pozycji konkurencyjnej w stosunku do roku 2006, awansowała
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o 10 pozycji i znalazła się w gronie 50 najbardziej konkurencyjnych gospodarek
świata (WEF 2006–2016).
W 2004 roku wraz Litwą do Unii Europejskiej wstąpiły Węgry, Słowenia,
Słowacja, Cypr, Malta, Estonia, Łotwa, Czechy i Polska. Kraje te często nazywa
się „UE-10” lub „nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”. Tabela 2
przedstawia pozycję konkurencyjną krajów UE-10 oraz to, jak się zmieniała w latach 2006–2016.
Tabela 2. Pozycja konkurencyjna Litwy na tle innych krajów UE-10 według rankingu WEF
w latach 2006–2007 i 2016–2017
Kraje

2006–2007

2016–2017

Zmiana pozycji

Litwa

45

35

+10

Łotwa

41

49

–8

Estonia

30

30

0

Polska

57

36

+21

Czechy

41

31

+11

Słowenia

36

56

–20

Słowacja

47

65

–18

Węgry

52

69

–17

Cypr

37

83

–46

Malta

39

40

–1

Źródło: WEF (2006–2016).

Z tabeli 2 wynika, że w 2016 roku, w porównaniu z rokiem 2006, tylko Litwa, Polska i Czechy znacznie poprawiły pozycję konkurencyjną. Pozycja Estonii
została bez zmian. Łotwa w ciągu 10 lat spadła o 8 miejsc, a Malta odnotowała
spadek o 1 miejsce. Kraje, które w rankingu WEF odnotowały największy spadek,
to: Węgry (o 17 miejsc), Słowacja (18 miejsc), Słowenia (20 miejsc) oraz Cypr
(spadek aż o 46 miejsc). Należy jednak odnotować, że w badanym okresie pozycja większości krajów UE-10 w rankingu WEF znacznie się zmieniała, na co bez
wątpienia miał wpływ kryzys gospodarczy.
Na wskaźnik GCI składają̨ się̨ trzy subindeksy – wymagań́ podstawowych
(subindeks A), czynników poprawiających efektywność (subindeks B) oraz czynników innowacyjności i rozwoju biznesu (subindeks C). Na początku badanego
okresu Litwa awansowała w rankingu WEF dzięki poprawie miejsca zajmowanego w przypadku subindeksu A. W kolejnych latach nastąpił spadek konkurencyjności gospodarki litewskiej, który był rezultatem osłabienia pozycji Litwy we
wszystkich trzech subindeksach. Kolejną awans w rankingu Litwa odnotowała
w latach 2014–2016 i był on wynikiem zajęcia wyższych pozycji w subindeksach
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A i B (rys. 2). Rysunek 2 przedstawia pozycję konkurencyjną gospodarki litewskiej według subindeksów rankingu WEF w latach 2006–2016.
Rysunek 2. Pozycja konkurencyjna gospodarki Litwy według subindeksów rankingu WEF w latach
2006–2016.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie WEF (2006–2016).
Tabela 3. Pozycja konkurencyjna Litwy według subindeksów i filarów rankingu WEF w latach
2006–2007 i 2016–2017
2006–2007

2016–2017

Zmiana pozycji

Subindeks A

45

35

+10

F1. Instytucje

59

51

+8

F2. Infrastruktura

44

45

–1

F3. Otoczenie makroekonomiczne

41

34

+7

F4. Zdrowie i edukacja podstawowa

70

32

+38

Subindeks B

38

38

+2

F5. Edukacja wyższa i szkolenia

29

26

+3

F6. Efektywność rynku dóbr

45

39

+6

F7. Efektywność rynku pracy

–

59

–

F8. Rozwój rynku finansowego

–

60

–

F9. Gotowość technologiczna

42

27

+15

F10. Wielkość rynku

–

77

–

Subindeks C

44

43

+1

F11. Zaawansowanie biznesu

41

42

–1

F12. Innowacyjność

50

39

+11

Źródło: opracowanie własne na podstawie WEF (2006–2016).
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W tabeli 3 zawarto informacje o najbardziej i najmniej konkurencyjnych filarach gospodarek krajów bałtyckich w latach 2006–2007 i 2015–2016.
W 2016 roku najwyższe miejsca Litwa odnotowała w przypadku filarów: F9
(gotowość technologiczna) i F5 (edukacja wyższa i szkolenia). Do pierwszej pięćdziesiątki rankingu poszczególnych filarów trafiły w danym roku filary subindeksu A: F2 (infrastruktura), F3 (otoczenie makroekonomiczne), F4 (zdrowie i edukacja podstawowa), subindeksu B: F6 (efektywność rynku dóbr) oraz subindeksu
C: F11 (zaawansowanie biznesu) i F12 (innowacyjność).
W 2016 roku w porównaniu z rokiem 2006 największy awans pozycji odnotowano w przypadku filaru 4. Zdrowie i edukacja (awans o 38 miejsc). Najmniej
konkurencyjnymi filarami gospodarki litewskiej są filary: F1 (instytucje), F7 (efektywność rynku pracy), F8 (rozwój rynku finansowego) i F10 (wielkość rynku).
Na podstawie 12 filarów konkurencyjności WEF w GCR corocznie sporządza wykaz wybranych silnych i słabych stron gospodarek państw. Każdy z filarów
jest opisywany za pomocą wielu szczegółowo określonych zmiennych. Takich
zmiennych w GCR 2016–2017 było 114. Rysunek 3 przedstawia czynniki utrudniające prowadzenie biznesu na Litwie według raportu WEF w 2016 roku
Rysunek 3. Czynniki utrudniające prowadzenie biznesu na Litwie według WEF w 2016 roku (w %)
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Źródło: WEF (2006–2016).
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Kolejna tabela przedstawia wybrane silne i słabe strony Litwy na podstawie
rankingu WEF w latach 2016–2017.
Tabela 4. Silne i słabe strony krajów bałtyckich w rankingu konkurencyjności WEF w latach 2016–2017
Silne strony

Słabe strony

•

•

•
•
A

•
•
•
•
•

B

•
•
•
•
•

C

•
•

Nierozpowszechnienie HIV
– 1 miejsce
Saldo budżetu państwa – 21 miejsce
Jakość infrastruktury kolejowej
– 24 miejsce
Liczba abonentów telefonów
komórkowych
– 32 miejsce
Jakość kształcenia podstawowego
– 32 miejsce
Taryfy handlowe – 5 miejsce
Elastyczność ustalania płac
– 15 miejsce
Dostępność internetu w szkołach
– 16 miejsce
Sytuacja kobiet na rynku pracy
– 16 miejsce
Eksport i import jako % PKB
– 17 i 35 miejsce
BIZ i transfer technologii – 24 miejsce
Jakość nauczania matematyki i nauk
ścisłych – 26 miejsce
Jakość lokalnych dostawców
– 19 miejsce
Zdolność innowacyjna – 28 miejsce
Współpraca między uczelniami
a przemysłem w dziedzinie B&R
– 34 miejsce

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Efektywność ram prawnych
w rozstrzyganiu sporów miejsce
– 99 miejsce
Dostępność miejsc w samolotach/km
– 94 miejsce
Ciężar regulacji rządowych miejsce
– 92 miejsce
Oszczędności krajowe – 89 miejsce
Ochrona praw mniejszości narodowych – 86 miejsce

Zdolność kraju do pozyskiwania
i utrzymywania talentów – 106 oraz
111 miejsce
Wpływ opodatkowania na motywację
do pracy – 121 miejsce
Indeks wielkości krajowego rynku
– 82 miejsce

Rozwój klastrów – 97 miejsce
Zamówienia rządowe na technologicznie zaawansowane produkty
– 94 miejsce
Dostępność naukowców i inżynierów
– 62 miejsce

Objaśnienie: A, B, C – subindeksy.
Źródło: WEF (2006–2016).

Podsumowując rozważania, można stwierdzić, że najsilniejszą stroną konkurencyjności Litwy są kapitał ludzki i handel międzynarodowy. Obecnie polityka
gospodarcza kraju musi skupić się przede wszystkim na poprawieniu wskaźników
związanych z pozyskiwaniem talentów i infrastrukturą.
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Ocena innowacyjności gospodarki litewskiej na podstawie
sumarycznego indeksu innowacyjności
Według najnowszego Europejski Ranking Innowacyjności, dotyczącego innowacyjności 36 gospodarek, Litwa zajęła 20 miejsce i została zakwalifikowana do grupy umiarkowanych innowatorów (Komisja Europejska 2016). Rysunek 4 przedstawia SII dla gospodarki litewskiej i Unii Europejskiej (UE-28) w latach 2006–2016.
Rysunek 4. Sumaryczny indeks innowacyjności dla krajów bałtyckich i UE-28 w latach 2006–2016
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Źródło: Komisja Europejska (2016).

Analizując rysunek 4, można zauważyć, że SII w latach 2006–2015 dla Litwy
był niemal dwukrotnie niższy niż w przypadku UE, natomiast w 2016 roku dany
wskaźnik polepszył się, przybliżając Litwę do poziomu UE-28.
Rysunek 5. Składowe wskaźniki innowacyjności Litwy w porównaniu z UE-28 w 2016 roku
Zasoby ludzkie
Efekty sprzedaży
Środowisko przyjazne innowacjom

0,8
0,6
0,4
0,2

Otwarte, doskonałe i atrakcyjne
systemy badań
Finanse i wsparcie

0
Efekty zatrudnienia

Inwestycje firm

Innowatorzy

Litwa

UE

Powiązania i przedsiębiorczość
Aktywa intelektualne

Źródło: opracowanie własne na postawie danych Komisji Europejskiej (2016).
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Rysunek 5 przedstawia wskaźniki innowacyjności gospodarki litewskiej
w porównaniu z UE-28 w 2016 roku. Na podstawie rysunku 5 można wywnioskować, że najbardziej problemowymi obszarami dla gospodarki litewskiej są:
efekty sprzedaży i zatrudnienia, innowatorzy oraz systemy badań. Natomiast za
mocną stronę Litwy można uznać zasoby ludzkie, finanse i wsparcie oraz środowisko przyjazne innowacjom. Rysunek 6 przedstawia wskaźniki innowacyjności
gospodarki litewskiej w porównaniu z UE-28 w 2016 roku.
Rysunek 6. Wskaźniki innowacyjności Litwy porównaniu z UE-28 według IUS 2016, (UE = 100%)
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Źródło: opracowanie własne na postawie danych Komisji Europejskiej (2016).
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Z rysunku 6 wynika, że Litwa została najlepiej oceniona, jeśli chodzi o zasoby ludzkie i środowisko przyjazne innowacjom, w przypadku których przewyższyła średnią europejską. Wyjątkiem w danych kategoriach jest wskaźnik dotyczący liczby nowych doktorantów spoza UE. Najlepiej został oceniony wskaźnik
udziału osób z wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 30–34 lata, gdyż Litwa pod tym względem zajmuje pierwsze miejsce wśród 36 krajów uwzględnionych w rankingu. Również wysoko został oceniony wskaźnik penetracji internetu
szerokopasmowego. Tymczasem najgorzej Litwa została oceniana pod względem
publikacji prywatno-publicznych i eksportu usług opartych na wiedzy.
Światowe Forum Ekonomiczne w globalnych raportach konkurencyjności
również opracowuje wskaźniki ilustrujące poziom innowacyjności gospodarek
(por. Kasperkiewicz 2014). Pozycję konkurencyjną Litwy według filaru innowacyjności rankingu WEF w latach 2006–2016 przedstawia rysunek 7.
Rysunek 7. Pozycja konkurencyjna gospodarki litewskiej według filaru innowacyjności rankingu
WEF w latach 2006–2016
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Źródło: opracowanie własne na podstawie WEF (2006–2016).

Bardziej szczegółowa analiza wskaźników cząstkowych pokazała, że w 2015
roku najwyższe miejsca gospodarka litewska odnotowała w przypadku wskaźnika
współpracy uniwersytetów z przedsiębiorstwami w zakresie B+R. Dobrą pozycję
w rankingu innowacyjności WEF miały również wskaźnik zdolności do innowacyjności i wskaźnik jakości instytucji badawczych. Najbardziej problemowymi wskaźnikami dla gospodarki litewskiej pozostają wskaźnik zamówień rządowych na produkty high-tech oraz wskaźnik dostępności pracowników naukowych i inżynierów.
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Zakończenie
Celem artykułu było ukazanie znaczenia innowacyjności jako czynnika warunkującego poziom konkurencyjności Litwy w latach 2006–2016. Dokonano również
szczegółowej analizy czynników wzmacniających i osłabiających konkurencyjność Litwy w odniesieniu do poziomu innowacyjności. Za podstawę analizy posłużyły wyniki badań Światowego Forum Ekonomicznego i Komisji Europejskiej
oraz obszerna literatura przedmiotu.
Z przeprowadzonej na podstawie corocznych raportów WEF analizy konkurencyjności międzynarodowej wynika, że Litwa w całym badanym okresie
znajdowała się w gronie 50 najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata.
Szczegółowa analiza wskaźników cząstkowych wykazała, że najsilniejszą stroną
międzynarodowej konkurencyjności gospodarki litewskiej są kapitał ludzki oraz
handel międzynarodowy.
Według Europejski Ranking Innowacyjności 2016 gospodarka litewska znalazła się w gronie umiarkowanych innowatorów, z wynikami znacznie poniżej
średniej UE-28 (Komisja Europejska 2016). Można zatem wnioskować, że innowacyjność nie jest czynnikiem istotnie pobudzającym wzrost konkurencyjności
Litwy. Polityka gospodarcza powinna się skupić na poprawie takich obszarów jak
nakłady na B+R oraz dostępność pracowników naukowych i inżynierów.
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Streszczenie
Uważa się, że innowacje są jednym z głównych czynników, jeśli chodzi o kształtowanie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki. Celem niniejszej
pracy jest ukazanie innowacyjności jako czynnika warunkującego poziom konkurencyjności litewskiej gospodarki w latach 2006–2016. Aby osiągnąć postawiony
cel, szczegółowo przeanalizowano czynniki konkurencyjności Litwy, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności.
W pierwszej części artykułu przestawiono zarys teoretyczny pojęć związanych z międzynarodową konkurencyjnością oraz innowacyjnością gospodarki.
Drugą część poświęcono analizie zmian konkurencyjności gospodarki litewskiej
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w latach 2006–2016 na podstawie raportów WEF. W ostatniej części zbadano innowacyjność Litwy według rankingu WEF i Europejskiego Rankingu Innowacyjności. Z przeprowadzonej analizy wynika, że innowacyjność nie jest czynnikiem
istotnie pobudzającym wzrost konkurencyjności Litwy.
Słowa kluczowe: międzynarodowa konkurencyjność, innowacyjność gospodarki, Litwa

Summary
International competitiveness of the Lithuanian economy
and its innovativeness
Innovation is one of the main factors in shaping the international competitive position of the countries. The aim of this paper is to show the innovation as a factor
that determines the level of competitiveness of Lithuania in the years 2006–2016.
A detailed analysis of the competitiveness factors of Lithuania has been carried
out in order to achieve the objective, with particular emphasis on innovation.
The first part of the paper presents a theoretical outline of concepts related to
international competitiveness and innovativeness of the economy. The second part
is devoted to analyzing changes in the competitiveness of the Lithuanian economy
in the years 2006–2016 on the basis of WEF reports. In the last part of this article
we examined the innovativeness of Lithuania according to the WEF ranking and
the European Innovation Scoreboard.
The analysis shows that innovation is not a major factor in stimulating the
growth of Lithuania’s competitiveness.
Keywords: international competitiveness, innovation of economy, Lithuania
JEL: O30, F20
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Międzynarodowa konkurencyjność litewskiej
gospodarki a jej kapitał ludzki
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Wstęp
Pojęcie konkurencyjności międzynarodowej często pojawia się w literaturze
ekonomicznej, a posiadanie konkurencyjnej gospodarki uznaje się obecnie za
najważniejszy cel każdego kraju. W ogólnym rozumieniu konkurencyjność to
zdolność gospodarki do rywalizacji na światowych rynkach. Zgodnie z definicją Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) konkurencyjność gospodarki to
zestaw czynników, polityk oraz instytucji określających poziom produkcyjności
w kraju. Obecnie o konkurencyjności w coraz większym stopniu decydują jakościowe determinanty związane m.in. z innowacjami, postępem technologicznym,
systemami zarządzania oraz kapitałem ludzkim. Kapitał ludzki wydaje się szczególnie ważnym elementem kształtowania konkurencyjności międzynarodowej.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kapitału ludzkiego Litwy
jako jednego z czynników, które miały istotny wpływ na pozycję litewskiej gospodarki w latach 2006–2016, jeśli chodzi o konkurencyjność międzynarodową.
W ten sposób wyznaczony został zakres problemowy artykułu. W pierwszej części artykułu zostaną przedstawione podstawowe pojęcia dotyczące konkurencyjności międzynarodowej oraz kapitału ludzkiego na podstawie literatury zagranicznej oraz polskiej. W kolejnej części przeanalizowane zostaną zmiany pozycji
konkurencyjnej gospodarki litewskiej w latach 2006–2016 na podstawie Indeksu
Globalnej Konkurencyjności opracowanego przez ekspertów WEF. W ostatniej
części, trzeciej, zostanie przeprowadzona analiza kapitału ludzkiego Litwy; wskazane zostaną także obszary wymagajace poprawy.
* Erika Višnievskytė – licencjat, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
w Wilnie, Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka, kierunek studiów: Ekonomia,
erika.visnievskyte@gmail.com.
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Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki
i kapitał ludzki w ujęciu teoretycznym
W literaturze przedmiotu nie przyjęto jednej powszechnie obowiązującej deﬁnicji
konkurencyjności gospodarki. W ogólnym rozumieniu konkurencyjność to zdolność gospodarki do rywalizacji na światowych rynkach, czasem deﬁniowana też
jako zdolność do długookresowego wzrostu gospodarczego. Jest ona szczególnie
ważna w procesie globalizacji. Konkurencja gospodarcza jest rywalizacją podmiotów mających na celu osiągnięcie korzyści związanych z działalnością gospodarczą na rynku krajowym i międzynarodowym. Podmiotami uczestniczącymi
w tej rywalizacji są zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa, korporacje transnarodowe, jak i państwa oraz samorządy i regiony.
Przedmiotem, obszarem rywalizacji gospodarczej jest zarówno rynek produktów
i usług finalnych, jak i rynek czynników produkcji, tj. pracy, kapitału, technologii
(Bossak, Bieńkowski 2004, s. 17).
W stosunkach międzynarodowych areną walki konkurencyjnej, w której
głównymi aktorami są przedsiębiorstwa, korporacje transnarodowe i państwa, jest
rynek światowy. A konkurencyjny jest ten kraj, który podejmuje działania sprzyjające przedsiębiorczości, konkurencji, zwiększeniu akumulacji kapitału oraz innowacyjności i efektywności mechanizmów rynkowych, a więc zwiększeniu produktywności i rentowności działalności gospodarczej (Bossak, Bieńkowski 2004,
s. 20). Szeroki przegląd definicji można spotkać w opracowaniach Józefa Misali
(Misala 2007, s. 21–24); niektóre z nich przedstawiono w tabelach 1 i 2.
Tabela 1. Wybrane definicje międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w literaturze zagranicznej
Rok

Autor / instytucja

Definicja

1985

Komisja Wspólnot Europejskich

Konkurencyjność krajów to ich zdolność do zachowania równowagi na rynku krajowym między importerem a produkcją krajową,
która to równowaga jest w zgodzie z efektami uzyskanymi w eksporcie (European Commision).

J. Fagerberg

Zdolność danego kraju do osiągania podstawowych celów gospodarczych, zwłaszcza odpowiedniego tempa wzrostu gospodarczego i wysokiej stopy zatrudnienia przy unikaniu trudności z równowagą bilansu płatniczego (Borowski 2015, s. 27).

Międzynarodowy
Instytut Rozwoju
Gospodarczego

Zdolność kraju do tworzenia wartości dodanej i w ten sposób podnoszenia bogactwa narodowego poprzez odpowiednie zarządzanie
zasobami i procesami, atrakcyjnością i agresywnością, uwzględniając wymiar globalny i lokalny, oraz integrowanie tego wszystkiego w jednolity, spójny model ekonomiczny i społeczny (IMD,
World World Competitiveness Yearbook).

1988

1994
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Rok

Autor / instytucja

Definicja

1996

Organizacja
Współpracy
Gospodarczej
i Rozwoju
(OECD)

Polityka międzynarodowej konkurencyjności oznacza wspieranie zdolności przedsiębiorstw, przemysłów, regionów, narodów
i ponadnarodowych ugrupowań do generowania, w warunkach
konieczności, możliwie największych przychodów za pomocą
czynników wytwórczych przy ich możliwie największym wykorzystaniu (OECD).

2006

Światowe
Forum
Ekonomiczne

Zestaw czynników, polityk i instytucji, które określają poziom produkcyjności w kraju i powodujących, że gospodarka narodowa jest
w stanie rozwijać się względnie szybko w ujęciu średnio- i długookresowym (World Economic Forum).

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 2.Wybrane definicje międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w polskiej literaturze
fachowej
Rok

Autor

Definicja

1995

W. Bieńkowski

Zdolność do walki o ekonomiczne przetrwanie w warunkach zaostrzającej się konkurencji (Radło 2008).

J. W. Bossak

Konkurencyjność kraju można określić jako takie kształtowanie
się warunków instytucjonalnych, makroekonomicznych warunków konkurencji oraz sprawności mechanizmu rynkowego, które buduje podstawy ekonomiczne dynamicznego rozwoju kraju
i przedsiębiorstw w zmieniającym się otoczeniu (Bossak, Bieńkowski 2004).

K. Żukrowska

Przez pojęcie konkurencyjności należy rozumieć zdolność przystosowania się gospodarki, a raczej działających w niej podmiotów
albo ich produkcji, do zmieniających się warunków, pozwalajacą
utrzymać lub poprawić ich pozycję na runku w warunkach globalnych (Misala 2007).

L. J. Jasiński

Konkurencyjność krajów to „swego rodzaju średnia konkurencyjności działających w nich przedsiębiorstw oraz rozwiązania
instytucjonalne wpływające istotnie na zdolność sprostania presji
rynkowej przez powstające na danym terenie dobra i usługi” (Misala 2007).

2000

2001

2003

Źródło:opracowanie własne.

Z przytoczonych wybranych definicji konkurencyjności międzynarodowej
gospodarek wynika, na jej kształt ma wpływ wiele czynników. Dlatego należy
wybrać jednen lub kilka czynników, które mają obecnie istotne znaczenie dla
międzynarodowej konkurencyjności gospodarek. Jeśli dane zjawisko zależy od
wielu czynników, zawsze znajdą się wśród nich te, które są dla niego decydujące. Uwzględnienie większej liczby czynników miało udoskonalić badania konku178

rencyjności prowadzone przez różne instytucje międzynarodowe, np. Światowe
Forum Ekonomiczne, Fundację Bertelsmanna czy Międzynarodowy Instytut Zarządzania.
Najbardziej kompleksowe badanie jest prowadzone przez Światowe Forum
Ekonomiczne – obejmuje ono ponad 140 gospodarek współczesnego świata.
Sporządzając indeksy konkurencyjności dla poszczególnych gospodarek, na podstawie których powstaje ranking konkurencyjności globalnej, WEF bierze pod
uwagę dane dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, są to dane liczbowe, np. dotyczące
wskaźników makroekonomicznych, wskaźników skolaryzacji, ilościowych parametrów szeroko rozumianej infrastruktury. Po drugie, są to dane jakościowe będące efektem badań ankietowych przeprowadzanych wśród członków zarządów
firm działających w danym kraju (Falkowski 2013, s. 29–30). Według WEF konkurencyjność gospodarcza krajów opiera się na 12 ﬁlarach. Są to:
1) instytucje,
2) infrastruktura,
3) otoczenie makroekonomiczne,
4) zdrowie i edukacja na poziomie podstawowym,
5) wyższe wykształcenie i doskonalenie zawodowe,
6) efektywność rynku dóbr,
7) efektywność rynku pracy,
8) poziom rozwoju rynku ﬁnansowego,
9) przygotowanie technologiczne,
10) rozmiar rynku,
11) wyraﬁnowanie środowiska biznesowego,
12) innowacyjność.
Podobnie jak w przypadku konkurencyjności, mamy do czynienia z mnogością definicji kapitału ludzkiego. Jedni autorzy mówią o życiu człowieka jako
kapitale, inni jako zasób kapitału traktują ludzi, którzy wraz ze swoją wiedzą,
umiejętnościami i zdrowiem stanowią wartość, a jeszcze inni wskazują na kapitał
ucieleśniony w człowieku (Wronowska 2012, s.19).
Zgodnie z definicją S. R. Domańskiego kapitał ludzki to zasób wiedzy, zdrowia, umiejętności i energii witalnej zawarty w danym społeczeństwie. Kapitał
ludzki jest zasobem będącym źródłem przyszłej satysfakcji, zarobków czy usług
o jakiejś wartości. Kapitał ludzki wyrożnia to, że jest on częścią człowieka, jest
ludzki – ucieleśniony w ludziach. Może być gromadzony nie tylko jako aktywa,
które są nabywane na rynku, ale w wyniku inwestowania w siebie. Żadna osoba
nie może oddzielić od siebie kapitału, który posiada (Domański 1993, s. 19).
Według twórcy teorii kapitału ludzkiego T. W. Schultza kapitał ludzki to atrybuty populacji mające określoną wartość, którą można zwiększać poprzez właściwe inwestowanie (Schultsz 1981, s. 21). Także zdaniem M.G. Woźniaka kapitał
ludzki jest atrybutem jednostki ludzkiej. Obejmuje kompetencje i umiejętności
pracowników istotne w działalności gospodarczej, a także zdrowie, które wpływa
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na ich produktywność. Jego właścicielami są podmioty ekonomiczne, reprezentujące różne grupy interesów i aktywności gospodarczej, czyli pracownicy, klienci,
dostawcy i wszystkie inne osoby związane umowami z organizacjami gospodarczymi (Woźniak 2008, s. 127).
T. Listwan kapitał ludzki określił jako kapitał należący do zasobów niematerialnych i stanowiący najważniejszą część kapitału intelektualnego. Kapitał
ludzki definiowany jest jako zbiór właściwości tkwiących w ludziach, takich jak
umiejętności, doświadczenie zawodowe, wiedza, cechy psychologiczne, zachowania i zdrowie. Właściwości te mają określoną wartość i charakter jakościowy.
Wpływając na wydajność i efekty pracy, mogą być źródłem przyszłych zarobków,
satysfakcji zarówno dla pracownika, jak i dla otoczenia, w jakim się znajduje
(Listwan 2005, s. 57).
Z przedstawionych definicji jednoznacznie wynika, że kapitał ludzki jest
ważną częścią każdego człowieka. Umiejętności, zasób wiedzy, zaradność, intuicja, talent, kreatywność, zdrowie i energia witalna zawarte w człowieku, odpowiednio pomnażane przez konkretne inwestycje, mają też ogromne znaczenie dla
rozwoju gospodarczego danego kraju.
Tabela 3. Czynniki kształtujące kapitał ludzki
Eukacja
1

Publiczne wydatki na edukację jako % PKB

2

Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela

3

Wskaźnik skolaryzacji brutto dla wychowania przedszkolnego

4

Wskaźnik skolaryzacji brutto dla szkolnictwa średniego

5

Wskaźnik skolaryzacji brutto dla szkolnictwa wyższego

6

Liczba lat poświęconych na naukę

Rynek pracy
7

Stopa bezrobocia

Nauka
8

Liczba osób pracujących w sektorze B + R na 1 milion mieszkańców

9

Wydatki na B+R jako % PKB

10

Liczba zarejestrowanych patentów przez mieszkańców

Wysokie technologie
11

Liczba komputerów na 1000 osób

12

Użytkownicy internetu na 1000 osób

13

Eksport wysokich technologii jako % produkcji na eksport

Zdrowie
14

Wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB

Źródło: opracowanie własne.
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Kapitał ludzki skupia w sobie wiele ważnych elementów decydujących
o zdolnościach produkcyjnych każdego człowieka. Należą do nich m.in.: wiedza i wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje, predyspozycje i doświadczenia,
a także cechy psychomotoryczne oraz stan zdrowia czy poziom zmęczenia.
Istotnym elementem kapitału ludzkiego jest także stan zdrowia. Z literatury
przedmiotu wynika, że determinuje on produktywność zdobytych przez pracowników wiedzy, kwalifikacji i umiejętności, a także poziom zaangażowania innych
czynników wytwórczych – kapitału rzeczowego i technologii. Aby zwrócić uwagę na istotną rolę zdrowia, w literaturze przedmiotu zdrowie określa się nie tylko jako składnik kapitału ludzkiego, lecz także jako odrębny czynnik wytwórczy
– kapitał zdrowia (Firszt, Jabłoński 2016, s. 53–54).

Analiza konkurencyjności międzynarodowej litewskiej
gospodarki w latach 2006–2016
W niniejszym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki analizy konkurencyjności litewskiej gospodarki na tle krajów bałtyckich, Estonii i Łotwy, w latach
2006–2016. Do przedstawienia wyników wykorzystano mierniki opracowane
przez ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego, w szczególności wielowymiarowy Indeks Globalnej Konkurencyjności. Przedstawione zostaną także
czynniki konkurencyjności w podziale na czynniki wzmacniające i obniżające
konkurencyjność Litwy.
Na rysunku 5. przedstawiono zmianę pozycji krajów bałtyckich na podstawie
Indeksu Globalnej Konkurencyjności (GCI). Według WEF najbardziej konkurencyjna jest gospodarka Estonii, która w analizowanym okresie zajmowała relatywnie lepsze pozycje.
Rysunek 1. Zmiana pozycji krajów bałtyckich w rankingach konkurencyjności WEF w latach
2006–2016
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Źródło: The Global Competitiveness Reports.
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Gospodarka litewska miała lepsze wyniki niż gospodarka łotewska – w 2010
roku Litwa była na 52 pozycji, lecz po pięciu latach awansowala aż o 17 pozycji,
zajmując 35 miejsce w rankingu. W gorszej sytuacji znajduje się gospodarka łotewska. Wszystkie trzy gospodarki odnotowały znaczący spadek w latach 2009–2012.
Głębsza analiza każdego z ujetych w rankingu czynników konkurencyjności kraju
w odniesieniu do innych krajów pozwala też na ustalenie, które czynniki w przypadku danego kraju są jego silną stroną, a które słabą, i jak się zmienia ich znaczenie. Rankingi uwypuklają raczej znaczenie pewnych czynników ważnych dla
kształtowania określonej pozycji konkurencyjnej danej gospodarki w przyszłości,
nie akcentując tak bardzo osiągniętej pozycji.
Z tabeli 4 wynika, że w przypadku Litwy wskaźniki są znacznie gorsze niż
w przypadku Estonii. Do filarów wzmacniających gospodarkę Litwy można zaliczyć następujące filary: F2 – infrastruktura i F5 – edukacja wyższa i szkolenia. W przypadku filaru 5 zajmowana pozycja nieznacznie się zmieniała w latach
2006–2016. Najlepszy wynik był w latach 2015–2016, 24 miejsce, a najgorszy
w latach 2009–2010. W przypadku filaru 2 także odnotowano nieznaczne zmiany
pozycji – 43 miejsce w 2006 roku i 42 w roku 2016.
Najbardziej problemowymi obszarami litewskiej gospodarki są filary: F7
− efektywność rynku pracy, F8 – rozwój rynku finansowego oraz F10 – wielkość
rynku (rys. 2).
Tabela 4. Zmiany czynników wzmacniających konkurencyjność litewskiej gospodarki według
WEF w latach 2006–2016
Filary konkurencyjności
Lata
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012

182

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M

58

43

25

42

28

50

43

51

40

64

43

45

W

3,8

4,0

5,6

6,2

4,9

4,4

4,4

3,4

3,8

3,8

4,3

3,4

M

58

48

38

43

25

44

44

54

38

67

42

48

W

4,1

4,1

5,3

5,8

5,0

4,5

4,5

4,6

4,0

3,4

4,4

3,4

M

55

46

52

52

26

48

49

56

38

69

49

44

W

4,2

4,2

5,2

5,7

4,9

4,5

4,5

4,5

4,3

3,5

4,4

4,4

M

59

43

57

55

30

59

45

72

36

69

56

53

W

4,0

4,4

4,7

5,6

4,8

4,3

4,6

4,2

4,5

3,6

4,2

4,3

M

60

43

71

52

25

73

48

89

33

77

49

47

W

4,0

4,6

4,6

5,9

51

4,1

4,6

4,0

4,5

3,5

4,2

4,4

M

62

43

73

46

26

64

54

89

34

79

54

44

W

3,9

4,6

4,7

6,0

5,1

4,3

4,5

3,9

4,7

3,5

4,1

4,4

2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016

M

60

40

75

39

26

56

65

87

33

74

56

45

W

4,0

4,7

4,6

6,1

5,1

4,4

4,4

3,9

5,0

3,5

4,2

4,4

M

61

41

58

50

27

49

59

87

35

78

48

48

W

4,0

4,7

4,9

6,0

5,2

4,4

4,3

3,8

4,8

3,6

4,3

4,4

M

58

43

42

35

26

47

53

65

28

77

49

41

W

4,0

4,7

5,3

6,2

5,3

4,6

4,3

4,1

5,4

3,6

4,3

4,5

M

53

42

30

36

24

36

53

57

22

78

39

36

W

4,1

4,7

5,6

6,2

5,3

4,6

4,3

4,0

5,6

3,6

4,3

4,5

* M – miejsce, W – wartość.
Źródło: The Global Competitiveness Reports.
Rysunek 2. Czynniki (filary) osłabiające konkurencyjność gospodarki litewskiej w latach
2006–2016
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W przypadku filaru 7 pozycja konkurencyjności litewskiej gospodarki spadła
w latach 2006–2016 o 10 miejsc. Analizując powyższe dane, można zauważyć,
że w przypadku filaru 8 najlepsza pozycja była w 2006 roku, a najgorsza w latach
2010–2012 (89 miejsce). Gorzej jest w przypadku filaru 10 – w latach 2006–2007
gospodarka litewska była na 64 miejscu, a w latach 2015–2016 spadła o 14 pozycji i uplasowala się na 78 miejscu. Eksperci odnotowują, że Litwa powinna
się skupić na zwiększeniu efektywności ram prawnych w rozstrzyganiu sporów,
zmniejszeniu ciężaru regulacji rządowych oraz na rozwoju klastrów, analizie
wpływu opodatkowania na napływ BIZ, a tak że na motywacji do pracy.

Kapitał ludzki jako czynnik międzynarodowej
konkurencyjności litewskiej gospodarki
Kapitał ludzki jest uważany za kluczowy czynnik kształtujący poziom konkurencyjności gospodarek, co bezpośrednio wiąże się z rozwojem gospodarki opartej
na wiedzy. Jego jakość i wartość muszą pozostawać na wysokim poziomie, tak
aby procesy tworzenia i transferu wiedzy przebiegały bez zakłóceń. Kapitał ludzki traktowany jest jako istotny czynnik rozwoju regionalnego krajów Unii Europejskiej, w tym Litwy.
W tabeli 5 przedstawiono zmianę pozycji gospodarki litewskiej oraz innych
wybranych krajów na podstawie Indeksu Kapitału Ludzkiego (Human Capital
Index). Według najnowszego The Human Capital Report 2016, dotyczącego kapitału ludzkiego 130 gospodarek, najbardziej konkurencyjną gospodarką świata
w kontekście kapitału ludzkiego jest Finlandia.
Tabela 5. Pozycja krajów bałtyckich na tle innych wybranych krajów świata w rankingach WEF
według kapitału ludzkiego w latach 2013, 2015 i 2016
Państwa

2013

2015

2016

Zmiana 2013–2016

Litwa

34

18

21

+13

Łotwa

38

23

27

+11

Estonia

27

16

15

+12

Rosja

51

26

28

+23

USA

16

17

24

–8

Chiny

43

64

71

–28

Finlandia

02

01

01

+1

Polska

49

28

30

+19

Źródło: The Human Capital Report (2013), The Human Capital Report (2015), The Human Capital
Report (2016).
184

Aby określić rolę kapitału ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności krajów bałtyckich bardziej szczegółowo, należy przyjrzeć się dwóm filarom konkurencyjności opisującym najważniejsze elementy kapitału ludzkiego: filarowi 4
– zdrowie i edukacja podstawowa oraz filarowi 5 – edukacja wyższa i szkolenia.
W poniższym zestawieniu przedstawiono zmiany pozycji gospodarek krajów bałtyckich w odniesieniu do tych dwóch filarów w latach 2006–2016 na podstawie
rankingów WEF (tabela 6).
Tabela 6. Zmiany pozycji w rankingach WEF 4 i 5 filaru konkurencyjności

Zmiana pozycji

2006–2007

2015–2016

Zmiana pozycji

2006–2007

2015–2016

Zmiana pozycji

Łotwa

2015–2016

Litwa

2006–2007

Estonia

Filar 4 – zdrowie
i edukacja podstawowa

36

22

+14

42

36

+6

49

37

+12

Filar 5 – edukacja
wyższa i szkolenia

23

20

+3

28

24

+4

29

32

–3

Źródło: The Global Competitiveness Reports.

Najlepsze wyniki w obu filarach osiąga gospodarka estońska. W przypadku
Litwy notowania w zakresie zdrowia i edukacji podstawowej są obecnie bardzo
podobne. W przypadku Łotwy należy odnotować duży awans w zakresie zdrowia
i edukacji podstawowej, jednak znacznie lepiej oceniono litweską edukację wyższą i szkolenia oceniono (rys. 3).
Z przedstawionych danych wynika, że w analizowanym okresie zachodziły
istotne zmiany, jeśli chodzi o filar 4. W latach 2006–2010 systematycznie pogarszała się sytuacja w zakresie zdrowia i edukacji podstawowej, odnotowano zatem
spadek z pozycji 42 do 55. Kolejne trzy lata przyniosły pozytywne zmiany – pozycja Litwy wzrosła o 19 miejsc, jednak już rok później miał miejsce ponowny
spadek, na 50 pozycję. W ostatnich dwóch zestawieniach Litwa plasowała się na
miejscach 35 i 36. Można także zauważyć, że najlepszą pozycję, jeśli chodzi o filar 4, Litwa zajęła w 2015 roku, a najgorszą – w latach 2009/2010.
Lepsza sytuacja występuje w przypadku filaru 5. W latach 2009–20010 gospodarka litewska była na 30 miejscu, a w latach 2015–2016 na 24 miejscu, czyli
nastąpił wzrost o 6 pozycji. Zmiany pozycji w całym analizowanym okresie były
znacznie łagodniejsze niż w przypadku 4 filara.
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Rysunek 3. Filary konkurencyjności (4 i 5) gospodarki litewskiej według WEF w latach
2006–2016 (pozycja w rankingu)
60
50
40
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20
10
0

4 filar

5 filar

Źródło: The Global Competitiveness Reports.

Z przeprowadzonej analizy dwóch filarów konkurencyjności odnoszących się
do najważniejszych elementów kapitału ludzkiego gospodarki litewskiej wynika,
że pozycja Litwy w analizowanym okresie relatywnie się polepszyła. Świadczy
o tym fakt, że Litwa zajmuje obecnie wyższe pozycje w rankingach WEF. Mimo
stosunkowo niewielkich zmian gospodarka litewska znalazła się w grupie 50 najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata.

Podsumowanie
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie kapitału ludzkiego jako czynnika
determinującego poziom konkurencyjności gospodarki litewskiej.
Z analizy porównawczej międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
Litwy można wnioskować, że mimo znaczącego pogorszenia sytuacji w czasie
kryzysu gospodarka litewska odnotowała w ostatnich latach pozytywne zmiany,
zajmując w 2016 roku 35 pozycję w światowym rankingu konkurencyjności.
Określenie roli kapitału ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności Litwy
wymagało pogłębionej analizy dwóch filarów konkurencyjności odnoszących się
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do najważniejszych elementów kapitału ludzkiego: filaru 4 – zdrowie i edukacja
podstawowa oraz filaru 5 – edukacja wyższa i szkolenia. Analiza pokazała, że
w analizowanym okresie pozycja Litwy w tych obszarach relatywnie się polepszyła. Świadczy o tym zajęcie wyższej pozycji w rankingach WEF.
Z powyższych rozważań wynika, że w badanym okresie Litwa znajdowała
się w gronie 50 najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata, z ogólną tendencją wzrostu pozycji konkurencyjnej w odniesieniu do pozostałych krajów.
W przypadku rankingów kapitału ludzkiego pozycja gospodarki litewskiej nie
pogorszyła się – uplasowała się ona w gronie 30 najlepszych gospodarek świata.
Można zatem wnioskować, że kapitał ludzki stanowi istotną determinantę konkurencyjności gospodarki litewskiej.
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Streszczenie
Głównym celem każdej gospodarki jest osiągnięcie mocnej pozycji konkurencyjnej, a to w coraz większym stopniu zależy od kapitału ludzkiego. Celem artykułu jest przedstawienie kapitału ludzkiego jako czynnika o istotnym wpływie
na kształtowanie się międzynarodowej pozycji konkurencyjnej litewskiej gospodarki w latach 2006–2016. W artykule posłużono się danymi pochodzącymi
z raportów WEF.
Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza z nich została poświęcona teoretycznym aspektom konkurencyjności międzynarodowej oraz kapitału ludzkiego. W drugiej części zbadano zmiany pozycji konkurencyjnej gospodarki litewskiej w latach 2006–2016 na podstawie Indeksu Globalnej Konkurencyjności.
W części końcowej przeanalizowano kapitał ludzki Litwy w latach 2006–2016
oraz wskazano, na podstawie raportów WEF, obszary problemowe dotyczące
jego jakości.
Z przeprowadzonej analizy można wywnioskować, że kapitał ludzki jest
istotnym elementem konkurencyjności litewskiej gospodarki, o czym świadczy
pozycja Litwy w rankingach WEF zarówno pod względem konkurencyjności, jak
i jakości kapitału ludzkiego.
Słowa kluczowe: międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, kapitał ludzki,
gospodarka litewska

Summary
International competitiveness of Lithuania and human capital
The main goal of any economy is to have a strong competitive position, which is
increasingly dependent on human capital. The purpose of this article is to present
human capital as a factor that influences the international competitiveness of the
Lithuanian economy in the years 2006–2016. To achieve this goal reports WEF
were used.
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This article consists of three parts. The first one is devoted to theoretical
aspects of international competitiveness and human capital. The second part
examines changes in the competitive position of the Lithuanian economy in the
period 2006–2016 based on the Global Competitiveness Index prepared by the
WEF. Finally, the last part presents an analysis of Lithuania’s human capital in
the years 2006–2016 and the problems that occur.
From the analysis of international competitiveness and human capital, it can
be concluded that human capital is an important determinant of the competitiveness of the Lithuanian economy. It is also worth noting that Lithuania has been
ranked among the 50 most competitive economies in the world.
Keywords: international competitiveness of the economy, human capital, Lithuanian economy
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